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The Life and Times of A Controversial Custom

מנהג יבום לפני מתן תורה1

]רמב"ם:[ אבל טעם הייבום הרי מפורש שהיה מנהג קדום לפני מתן תורה, והניחתו התורה. אבל החליצה היא מחמת זרות
ככה יעשה לאישאותן הפעולות לפי מנהגי אותם הזמנים, ושמא ימנע מעצמו אותה הזרות וייבם, וזה מפורש בלשון התורה 

1.וגו' ונקרא שמו בישראל וגו'

]רמב"ן:[ אבל הענין סוד גדול מסודות התורה בתולדת האדם, ונכר הוא לעיני רואים אשר נתן להם השם עינים לראות
ואזנים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת גדולה ביבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו
ואחריו הקרוב במשפחה, כי כל שארו הקרוב אליו ממשפחתו אשר הוא יורש נחלה יגיע ממנו תועלת: והיו נוהגים לישא
אשת המת האח או האב או הקרוב מן המשפחה. ולא ידענו אם היה המנהג קדמון לפני יהודה. ובבראשית רבה )פה ה(

אמרו: כי יהודה התחיל במצות יבום תחלה, כי כאשר קבל הסוד מאבותיו נזדרז להקים אותו. וכאשר באתה התורה ואסרה
אשת קצת הקרובים, רצה הקב"ה להתיר איסור אשת האח מפני היבום, ולא רצה שידחה מפניו איסור אשת אחי האב והבן
וזולתם, כי באח הורגל הדבר ותועלת קרובה ולא בהם, כמו שהזכרתי: והנה נחשב לאכזריות גדולה באח כאשר לא יחפוץ

 )דברים כה:י(, כי עתה חלץ מהם, וראוי הוא שתעשה המצווה זאת בחליצת הנעל.בית חלוץ הנעלליבם, וקוראים אותו 
וחכמי ישראל הקדמונים מדעתם הענין הנכבד הזה, הנהיגו לפנים בישראל לעשות המעשה הזה בכל יורשי הנחלה, באותם

2שלא יהיה בהם איסור השאר, וקראו אותו גאולה, וזהו ענין בועז וטעם נעמי והשכנות. והמשכיל יבין:

 פירוש לפירושו דאף על גב דחזינן3פרש"י ז"ל אבל מצות יבום אינה לפני הדבור.מה להנך שכן ישנן לפני הדבר. ]ריטב"א:[ 
5 שהיו נוהגים בה, לאו בתורת מצוה, אלא כדרך שקיים אברהם אבינו ע"ה אפילו ערובי תבשילין.4ליהודה ואבות

]מאירי:[ ואף על גב דחזינן מצות יבום נוהגת לפני הדיבור כדאיתא בער ואונן לא מתורת מצוה הוא אלא יהודה הוא דקאמר
6ליה לאונן על פי מה שהיו נוהגין בו

יבמות2

תנן התם מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות
חליצה קודמת למצות יבום … אמר רמי בר חמא א"ר יצחק חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה א"ל רב נחמן בר
יצחק אכשור דרי ]בתמיה וכי נתכשרו הדורות[ מעיקרא סברי לה כאבא שאול ולבסוף סברי לה כרבנן דתניא אבא שאול

7אומר הכונס את יבמתו לשם נוי ולשום אישות ולשום דבר אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר

8וחכמים אומרים יבמה יבא עליה מכל מקום

רמב"ם3

וכבר ידעתם מסקנת פסק ההלכה כי מצות יבום קודמת למצות חליצה ואפילו אינו מתכוין לשם מצוה אלא לשם נוי או לשם
ממון מפני שאחר שמת בלא בנים התורה ]לאחיו[ ונסתלק איסור הערוה בכלל כחכמים אמנם לסברת אבא שאול מצות

חליצה קודמת היותו סובר שאיסור אשת אח דחו מפני היבום ואם כונתו לדבר אחר ]ו[נעשה פוגע בערוה ואין הלכה כמותו
9כאשר באר התלמוד.

.  מורה נבוכים חלק ג’ פרק מ"ט1
.תורה שלמה שם אות ל"ח, ועיין   רמב"ן בראשית לח:ח2
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חידושי הריטב"א יבמות ה: )מהדורת נוסק הרב קוק עמודים נח-סא(.5
חדושי המאירי שם )ד"ה ואפילו מאן דלא דריש בעלמא סמוכין(.6
והנה נחלקו הראשונים אם חומרת אבא שאול היא מן התורה או מדרבנן: עיין ערוך השלחן אה"ע סימן קס"ה סעיף ד’ )ועיין גם סוף סעיף י”ד(;7

.13יביע אומר גליונות ומילואים הערה 
  יבמות לט:8
.פה, ועיין קובץ שיעורים כתובות אות רמ"ט, ו  תשובות הרמב"ם )ירושלים תרצ"ד( סוף סימן ק"ע9
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יביע אומר4

ב"ה. חודש תמוז תשי"א לפ"ק. פתח תקוה ת"ו.

מעשה בא לידינו בבית דין האיזורי פה פתח תקוה, באחד מעולי תימן שנפלה לפניו אשת אחיו ליבום, והוא רוצה רק ליבם,
והיבמה אינה חפצה בו ותובעת שיחלוץ לה ויפטרנה. )ללא טעם סביר לסירובה להתיבם לו(. והנה עמדתי ואתבונן בדבר

ה"תקנה" החדשה שנתקבלה בירושלים על ידי הרבנות הראשית לישראל, בתאריך כ"א שבט תש"י … וז"ל:

ברוב קהלות ישראל וכן בקהלות האשכנזים שבארץ ישראל, קבלו עליהם הלכה כדברי הרמ"א שפסק שמצות
חליצה קודמת למצות יבום, וגם כששניהם היבם והיבמה רוצים ביבום אין מניחים אותם ליבם. ובהיות

שבזמנינו הדבר ברור שרוב היבמים אינם מתכוונים לשם מצוה, ומשום דרכי שלום ואחדות במדינת ישראל
שלא תהיה התורה כשתי תורות, לפיכך הרינו גוזרים על תושבי ארץ ישראל ועל אלה שיעלו ויתישבו בארץ
ישראל מעשה ומעכשיו והלאה לאסור עליהם לגמרי מצות יבום, וחייבים לחלוץ, ואם לא יסכים היבם לחלוץ
מחייבים את היבם במזונות היבמה כפי מה שיפסקו עליו בית הדין עד שיפטור את יבמתו בחליצה.איסור זה

יהיה אפשר להתירו רק במסיבות מיוחדות ועל פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל המורחבת
בחתימת שני הרבנים הראשיים לישראל. עכ"ל

וחתומים על זה הרבנים הראשיים לישראל הגאון רב בן-ציון מאיר חי עוזיאל והגאון רב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ]זצ"ל[.

והנה אנו הספרדים ועדות המזרח ותימן קבלו עלינו הוראות רבותינו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך, שסוברים שהלכה כחכמים
שמצות יבום קודמת לחליצה אף בזמן הזה שאין מתכוונים לשם מצוה, וחלה עלינו חובת ביאור אם יש תוקף להסכמה הנ"ל

10לדידן, או לא?

סוף דבר הכל נשמע שלפע"ד נראה ברור שלגבי דידן דנקטינן בשפולי גלימא דמרן ז"ל, וכל קדושיו שעמו, רוב מנין ורוב
בנין מגדולי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים, מצות יבום קודמת לחליצה גם בזמן הזה, ואין כל תוקף להסכמת נשיאי וחברי
הרבנות הראשית לישראל שגזרו אומר לבטל לגמרי מצות יבום , גם מהספרדים ועדות המזרח, ואין להם כל סמכות לכך. ...

]בהערה מכת"י:[ וכל שכן לפי מה ששמעתי ותרגז בטני שעשו כן על פי דרישת שרי הממשלה הישראלים )אשר בשם ישראל
יכונה( לבטל מצות יבום. זה ודאי שאין במעשיהם כלום. דאתגלי בהתייהו של השרים הללו שהם רשים – מתורה ומצות בני

בלי דת, וכופרים בתורות שבכתב ושבעל פה. וחייבים אנו למסור נפשינו על דתינו נגד הרשעים הללו, שבאים לעקור את
הכל. וכך דרכו של יצר הרע תחלה אומר וכו’ … מכל שכן שאלו הרשעים כוונתם בעיקר לעקור הדת משרשה. והוי כדור

שמד דאערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור. … ואם כן אין מקום לשמוע להם אפילו אם היה היתרים על פי התורה צריך
לנעול הדלת בפניהם, ואם לאו לפתח חטאת רובץ, … והיאך נעשה עצמינו כלי שרת לאפיקורסים והכופרים הללו, שעל פי

דברי רבותינו גרועים מן הגויים … ועל כן ברור הדבר שאם היו שמץ מן הדברים הנ"ל, זה לא נאה ולא יאה, ואין במעשיהם
כלום. וכי התורה של הרבנים הראשיים לעשות בה כטוב בעיניהם, אטו הם אפטרופוסים שלנו, לא נאבה ולא נשמע אליהם,

ודברי מרן יתד שלא תמוט. …[

ולדידן ]הספרדים[ אורויי מורינן להו לכתחלה ליבם, אלא שיש להסביר להו גודל המצוה וערכה, שיתכוונו לשם מצות יבום,
ותסגי להו בהכי, שאפילו אם יתכוונו גם לשם נוי או גם לשם ממון אין להקפיד על כך … וכל שכן אם יש רגלים לדבר

שהיבם מכוין לשם מצוה, שבודאי שראוי מאד שבית הדין יעודדו אותם לקיים מצוה רבה זו. ולכן גם בנידון דידן יש
11לבית-הדין להשפיע על היבמה להסכים לבקשת היבם ולהתיבם כדי להקים שם המת על נחלתו.

שו"ת יביע אומר חלק ו’ אה"ע ריש סימן י"ד.10
שם סוף התשובה.11
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